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Målgrupp 
Denna information riktar sig till 
• fastighetsägare 
• kunder inom näringslivet 
• kunder inom offentlig sektor 

Bakgrund 
Via telenätet tillhandahåller Telia ett antal tjänster till företag och privatpersoner, exempelvis digital-tv, 
bredband, telefoni, företagsnät. 

För att tjänsterna ska bli åtkomliga i bostäder och lokaler måste fastighetsägaren ansluta sitt eget nät, 
även kallat fastighetsnät, till telenätet. Det här informationsbladet beskriver översiktligt hur detta går till. 
Vi förklarar dessutom ett antal viktiga begrepp och berättar om kostnader som kan uppstå i samband med 
anslutningen till telenätet. 

Så går det till att koppla ihop 
en fastighet* med TeliaSoneras 
telenät i Sverige

Anslutning till telenätet

*Termen fastighet används här i den juridiska betydelsen, alltså tomt-
mark med tillhörande byggnader och anläggningar. 



• Kabelstråk 1  i telenätet. 

• Avlämningspunkt 2  placerad på fastighetsgränsen 3 , alltså gränsen för den juridiska fastighet 
där din lokal eller bostad är belägen. 

• Vi levererar en kabel 4  mellan fastighetsgränsen och anslutningspunkten 6 . Den senare utgörs 
av en kopplingsbox eller kopplingsplint, märkt med texten Telia eller Skanova. Kabeln kopplas in till  
anslutningspunkten. 

• Kabeln dras i ett kanalisationsrör 5 .  

• Anslutningspunkten är placerad i ett teleutrymme 7 . 

• Tele- och datakommunikationen transporteras vidare i byggnaden med hjälp av fastighetsnätet 8 , 
som kopplas in till anslutningspunkten. Ansvaret för fastighetsnätet ligger hos fastighetsägaren. 

• Fastighetsnätet förbinder anslutningspunkten med användarstället 9 . Här placeras den kundplacerade 
utrustning som ingår i vissa tjänster (exempelvis en switch). 

• En fastighet kan omfatta flera byggnader. Dessa förbinds i så fall med ett områdesnät 10. 

Anslutning till telenätet

Anslutning av lokal eller bostad 
till telenätet – en översikt 
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05 Vill du veta mer om våra anslutningstjänster för företag? Lämna dina uppgifter  
på www.telia.se/foretagskontakt så hör en säljare av sig inom kort.  
Du kan också ringa oss på tel. 90 400 eller besöka oss på www.telia.se/foretag 
Ifall du vill veta mer om Telia Fastighetsanslutning, besök oss på www.telia.se/fastighet 
eller ring oss på tel. 90 400.

Anslutning till telenätet

Villkor för anslutningen 
All utbyggnad sker på affärsmässiga grunder.  
Telenätet avslutas i anslutningspunkten. Hur den ska 
placeras i byggnaden och hur installationen ska ske 
planeras i samråd med fastighetsägaren. I samband 
med leverans tecknas även ett särskilt avtal med 
fastighetsägaren angående anslutning av fastighets-
nät.

Tidig kontakt viktig vid bostadsbyg-
gande 
I samband med att nya bostäder byggs strävar vi 
efter att få kontakt med fastighetsägaren i ett tidigt 
skede. Målet är att underlätta och samordna bygg-
processen. 

Åtgärder och ansvar – mer detaljerad 
information 
Större fastigheter med flera olika bostäder eller 
företag i separata byggnader kan ha flera anslut-
ningspunkter. 

Det kan finnas flera olika fastighetsnät i en och 
samma fastighet. Fastighetsägaren ansvarar för 
fastighetsnät och områdesnät. 

Vi ansvarar för anläggning av kabel fram till anslut-
ningspunkten, inklusive tätning mellan kabel och 
kanalisation, samt terminering av kabeln. Vi förbe-
håller oss äganderätten till vår kanalisation fram till 
anslutningspunkten. Vi ansvarar för hopkoppling av 
anslutningspunkten med fastighetsnätet.

Om du som kund inte är fastighetsägare behöver du 
inhämta tillstånd och förankra nedan angivna aktivi-
teter med din fastighetsägare. 

Ansvar – kopparbaserade anslutningar:
Om det inte går att dra de nya kablarna i en befintlig 
kanalisation, kommer vi att tillhandahålla kanalisa-
tionsrör fram till anslutningspunkten. Fastighetsä-
garen ansvar för schaktning och förläggning av en 
ny kanalisation från fastighetsgränsen till anslut-
ningspunkten.  Fastighetsägaren ansvarar även för 
håltagning i grundmur, tätning mellan kanalisations-
rör och grundmur samt all återställning. 

Ansvar – fiberbaserade anslutningar:
Om det inte går att dra de nya kablarna i en befintlig 
kanalisation, utför vi schakt, kanalisation, håltagning 
och återställning fram till fastighetens anslutnings-
punkt. Vid offerter kan andra villkor specificeras.  

Kabelfel 
Det är viktigt att kanalisationen är lagd så att en 
eventuell uppgrävning vid kabelfel blir så enkel som 
möjligt. Vid kabelfel kontaktar vi först fastighets-
ägaren för konsultation och gräver sedan upp 
kabeln, lagar den och återfyller schaktet. Innan 
grävarbetet påbörjas måste parterna komma över-
ens om hur ytskiktet (asfalt, gräsmatta, plattor och 
liknande) ska återställas. 

Fastighetsägaren bekostar alltid återställningen av 
ytskiktet och bekostar dessutom hela reparationen 
om han själv orsakat felet. 

Teleutrymme 
Utrustningen för vår anslutningspunkt placeras i ett 
teleutrymme som fastighetsägaren tillhandahåller 
kostnadsfritt. 

I samband med leverans tecknas även ett särskilt 
avtal med fastighetsägaren angående utrymme för 
teleanläggning. I avtalet regleras bland annat hur 
vår personal ska få tillträde till lokalen för att kunna 
sköta drift och underhåll. 

De inkommande kablarna dras in i byggnaden så 
nära teleutrymmet som möjligt. Vi samråder med 
fastighetsägaren för att hitta en lämplig placering av 
teleutrymmet. Säkerhetskrav samt tekniska förut-
sättningar såsom ventilation och elförsörjning är 
faktorer som vägs in i beslutet. Ägande och ansvar 
regleras i anslutningsavtalet. 

Två utföranden hos anslutningspunkten 
En nätanslutning baserad på optisk fiberkabel avslu-
tas i en så kallad ODF (optiskt distributionsfält) eller i 
ett fiberuttag. 

Kopparanslutningar avslutas i en kopplingsplint för 
företag och i ett telejack för privatpersoner. 

 


